(Τόμος 5)

ΔΕΛΤΙΟ
(Μάρτιος 2017)
1. Η Εκκλησία του Αγίου Νικολάου
Η Γιορτή του Αγίου Νικολάου τελέστηκε την Κυριακή στις 11 Δεκεμβρίου. Το γεγονός σημείωσε μεγάλη
επιτυχία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους που παρακολούθησαν και υποστήριξαν τη γιορτή.
Η Επιτροπή της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητας και Εκκλησίας θέλει να ευχαριστήσει ιδιαίτερα και ειλικρινά
όλους τους επιχειρηματίες και ιδιώτες που μας υποστήριξαν κατά τη διάρκεια της γιορτής. Ειδικά θέλουμε να
ευχαριστήσουμε τους:
• Bidfood που προσέφεραν το φορτηγό - ψυχείο και τις γαρίδες
• Βασίλη και Δημήτρη Μανίκη καθώς και τον Παντελή Κώστα που δώρησαν τα ψάρια και βοήθησαν στη
μαγειρική
• Τέρρη και Πήτερ Καρκαζή που δώρησαν όλα τα ποτά
• Τις Κυρίες της Φιλοπτώχου του Αγίου Νικολάου για τις λουκουμάδες
• Την οικογένεια Σταυράκη που δώρησε τα σαλατικά
• Όλους τους εθελοντές και εθελόντριες που βοήθησαν στη μαγειρική και στο σερβίρισμα.
Μαζί με τις εισπράξεις της εκκλησίας, συγκεντρώσαμε $7,000 περίπου κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η Ανακαίνιση της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου
Η Υποεπιτροπή Ανακαίνισης της Εκκλησίας μαζί με το Συμβούλιο της Ελληνικής Λέσχης
διεκπεραιώνουν τώρα το «Σχέδιο Ανακαίνισης της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου», η υλοποίηση του οποίου
μπορεί να πάρει και μέχρι 3-4 χρόνια. Ελπίζουμε ότι το πρώτο στάδιο της ανακαίνισης, επιδιορθώσεις στη
σκεπή και στον τρούλο της Εκκλησίας, που θα χρηματοδοθούν από την Ελληνική Λέσχη, θα αρχίσει
μέσα σε λίγο χρόνο. Το δεύτερο στάδιο ανακαίνισης, επιδιορθώσεις στους εξωτερικούς τοίχους και στα
παράθυρα της Εκκλησίας, θα υλοποιηθεί εφόσον υπάρχουν τα χρήματα.
Μετά από τη συνεδρίαση των Ελληνικών Σωματείων στις 19 Φεβρουαρίου, έχει ιδρυθρεί μια Επιτροπή
Συγκέντρωσης Χρημάτων για την Ανακαίνιση της Εκκλησίας προκειμένου να διοργανώσει την πρώτη
εκδήλωση για τη συγκέντρωση χρημάτων. Ελπίζουμε ότι εφόσον οργανωθεί μια τέτοια εκδήλωση θα
υποστηριχτεί από όσο το δυνατόν πιο πολλά μέλη.

2. Το Ελληνικό Απογευματινό Σχολείο
Έχει διοριστεί πρόσφατα το διδακτικό προσωπικό για τα σχολικά έτη 2017/18. Το προσωπικό αποτελείται
από:
Τον Διευθυντή
κ Σταύρος Μελαχροινός
Τους Διδάσκαλους
δ/ς Στέλλα Αλεξίου, κ Γιώργο Ανουσά, δ/ς Εκάβη Γεωργουσοπούλου, δ/ς Ελένη
Γώνη, δ/ς Ελένη Καραπανάγου
Εκ μέρους της Ελληνικής Κοινότητας της Καμπέρρας, θέλω να εκφράσσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη στις
απερχόμενες δασκάλεςς, κ Ελένη Κεράνα και κ Λιάνα Ξυράκη, οι οποίες υπηρέτησαν στο διδακτικό
προσωπικό του Ελληνικού Σχολείου για περισσότερα από 30 χρόνια. Η Ελληνική Κοινότητα της Καμπέρρας
έχει εκτιμήσει κατά πολύ την μακροχρόνια, αφοσιωμένη και ενθουσιώδη εισφορά και υπηρεσία τους στο
Ελληνικό μας Σχολείο.

Αυτό το χρόνο, τα μαθήματα άρχισαν την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου και την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου και
θα γίνονται κατά τα απογεύματα της Τρίτης και Παρασκευής στο εξής.
Όπως αναφέραμε στην Γενική Συνέλευση της Επιτροπής το 2016, τα Δίδακτρα Εγγραφής για το 2017 θα
είναι $100 ανά εξάμηνο για το πρώτο παιδί, $80 ανά εξάμηνο για το δεύτερο παιδί και $60 ανά εξάμηνο για το
τρίτο παιδί.
Ευχόμαστε στους δάσκαλους και στους μαθητές και μαθήτριες ένα ευχάριστο και παραγωγικό έτος.

3. Ο Εορτασμός της 25ης Μαρτίου
Όπως και κατά τα προηγούμενα χρόνια, μετά από τη λειτουργία και την Κατάθεση Στεφάνου στο ΕλληνοΑυστραλιανό Μνημείο, θα παραθετηθεί γεύμα στην Ελληνική Λέσχη στις 1.00μμ ώρα έναρξης. Ελπίζουμε
να παραβρεθούν όσο το δυνατόν πιο περισσότερα μέλη για να μας βοηθήσουν να γιορτάσουμε την Ελληνική
Εθνική Ημέρα.

4. Η Βασιλειάδα
Η Βασιλειάδα περιμένει τώρα την έγκριση της Αίτησης για την ανέγερση του «νέου» Γηροκομείου του Αγίου
Νικολάου. Μας έχουν πληροφορήσει ότι η οικοδόμηση θα αρχίσει μόλις δοθεί η έγκριση.
5. Το Ελληνικό Γλέντι του 2017 (Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017)
Το Ελληνικό Γλέντι του 2017 σημείωσε και πάλι μεγάλη επιτυχία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους τόσους
πολλούς εθελοντές που βοήθησαν κατά τις τρεις ημέρες. Ευχαριστώ επίσης και την Υποεπιτροπή του
Γλεντιού που εργάστηκε τόσο εντατικά κατά τους τελευταίους επτά μήνες για την ολική οργάνωση.
Εκ μέρους της Ελληνικής Κοινότητας θέλω να εκφράσσω ειλικρινά την ευγνωμοσύνη μου στους χρηματοδότες
μας του 2017.
Principal Sponsor:
Gold Sponsors:
Silver Sponsors:
Bronze Sponsors:

The Hellenic Club (Η Ελληνική Λέσχη)
St. Basil’s – The Coffee Club
Molonglo Group-Nikias Diamond – ActewAGL – Empire Cleaning Services,
Bidfood – Club Lime – Tsoulias Group – Lexus
Cyprus Community of Canberra – KDN Group – Savilles ACT Pty Ltd

6. Η Γιορτή των Επιφανίων
Η Γιορτή των Επιφανίων στο Casuarina Sands σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα
περίπου 300 άτομα που παραβρέθηκαν. Ευχαριστώ επίσης και τις Κυρίες της Φιλοπτώχου του Αγίου
Νικολάου για τις δωρεές και τη βοήθεια που προσέφεραν, τον κ Μανώλη Ξυράκη που δώρησε το κρέας για το
σουφλάκι και όλους τους εθελοντές που βοήθησαν στη μαγειρική, στο σερβίρισμα και γενικά στη διοργάνωση
της ημέρας.
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